PROGRAMA EUROPEU PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
As Alterações Climáticas são uma problemática acompanhada pela União
Europeia. Desde cedo têm sido efectuados esforços para a sua compreensão
e, através do Programa Europeu para as Alterações Climáticas (ECCP) foi
implementado um conjunto de políticas e medidas que visavam a redução das
emissões de gases com efeito de estufa, adoptando critérios de custo-eficácia.

Note Bem!
No âmbito
dos compromissos
internacionais Portugal assumiu o objectivo de limitar o aumento
Note
Muito
Bem!
das suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 27%, no período de 2008-2012,
relativamente aos valores de 1990.
PRINCIPAIS INSTRUMENTOS PARA CUMPRIR ESTE OBJECTIVO:

PROGRAMA NACIONAL PARA
AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
(PNAC)

Define um conjunto de
políticas e medidas internas
que visam a redução de
emissões de GEE por parte
dos diversos sectores de
actividade.

PLANO NACIONAL DE
ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS DE
EMISSÃO (PNALE)

FUNDO PORTUGUÊS DE
CARBONO

É aplicável a um conjunto
de instalações fortemente
emissoras de GEE, e como
tal incluídas no Comércio
Europeu de Licenças de
Emissão (CELE).

Visa o desenvolvimento de
actividades para a obtenção
de créditos de emissão de
GEE, designadamente
através do investimento em
mecanismos de flexibilidade
do Protocolo de Quioto.

Sabia que…
Os resultados da monitorização das medidas do PNAC não são animadores para todos os planos de
actuação, uma vez que, das 45 medidas definidas, 20 encontram-se abaixo da eficácia prevista.
Sector
Cumprimento
das medidas
do PNAC por
sector

Energia
Transportes
Agricultura
Florestas
Resíduos
TOTAL

100% ou
mais
10
5
1
0
1
17

Acima de
50%
3
6
0
1
1
11

Abaixo
de 50%
2
6
1
0
0
9

Não
avaliada
2
5
0
1
0
8

Fonte: ambienteonline.pt

Note Muito Bem!
Note
As Muito
principais Bem!
economias

mundiais, maiores emissoras de GEE, iniciaram as discussões para um
novo acordo Pós Quioto, que deve ser assinado na Cúpula de Copenhaga em Dezembro.
Apesar de haver um princípio de acordo, ainda não há consenso sobre os quantitativos da redução
de emissões de GEE para os maiores emissores até 2020.

LIPOR VENCE O PRÉMIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2009
Num Estudo de um Consultor Internacional, a Heidrick & Struggles, a LIPOR, ficou em 7º lugar na
Classificação Global e venceu na categoria das PME, Pequenas e Médias Empresas.
Este prémio é, para a LIPOR, o resultado de toda a dedicação, envolvimento e o empenho colectivo de
todos, Colaboradores, Administração e os Municípios associados, sempre em busca da Excelência e da
melhoria contínua.

É URGENTE MUDAR OS ESTILOS DE VIDA DA SOCIEDADE ACTUAL!
VAMOS LIMITAR O AUMENTO DE GEE, AGINDO!

